
KIELEN TAITOTASOT
Kerron omasta elämästäni helppoja asioita, kuten nimeni ja osoitteeni. Ym-
märrän vähän arkisanoja sekä esimerkiksi numeroita ja tervehdyksiä. Osaan jo 
vastata ja kirjoittaa lyhyesti vastauksia muutamiin kysymyksiin, mutta en käytä 
kokonaisia lauseita. Tarvitsen erittäin paljon apua vuorovaikutuksessa.

Ymmärrän vähän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja pyyntöjä, jotka ovat 
lähellä arkielämääni. Tarvitsen paljon apua ymmärtämiseen: esimerkiksi hidasta 
puhetta, sanakirjaa ja kuvasta näyttämistä. Pystyn osallistumaan helppoon 
keskusteluun, kun toinen auttaa, mutta usein puhekumppani ymmärtää minut 
väärin. Puhun hitaasti ja katkonaisesti. Ymmärrän vähän lyhyitä ja helppoja teks-
tejä, kuten kylttejä ja nimiä. Kirjoitan muutamia fraaseja itsestäni ja perheestäni. 

Minulla on jo hiukan rutiinia suomen kielen käyttämiseen: osaan arvata 
ja ennakoida, mitä sanat tarkoittavat tutussa tilanteessa. Kielenkäyttöni ja 
ymmärtämiseni on hidasta ja toivon, että myös puhekumppanini puhuu hitaasti 
ja selkeästi. Osaan kertoa konkreettisia asioita lyhyesti itsestäni ja lähipiiristäni. 
Olen opetellut vähän fraaseja ulkoa. Pystyn puhumaan ja kirjoittamaan joitain 
peruslauseilta. Puheessani ja kirjoituksessani on paljon virheitä. Luen arkielä-
män usein toistuvia viestejä tai ohjeita.

”A2-tasolla  voin  suorittaa  joitain  ammatillisia  opintoja ,
 jos saan  paljon  tukea !”

Ymmärrän selkeää ja rauhallista arkikeskustelua. Asiapuheesta 
ymmärrän tärkeimmät asiat ja tunnistan keskustelun aiheen, kun 
suomalaiset puhuvat keskenään. Ymmärrän tavallista sanastoa. 
Puhu minulle mieluummin yleispuhekieltä kuin murretta ja 
toista viestisi uudelleen, jos en ymmärrä.

Pystyn osallistumaan keskusteluihin, joiden aihepiiri on minulle 
tuttu. En mielelläni puhu aihepiireistä, joiden sanastoa en tunne. 
Tarvitsen puhekumppanin apua, jos keskustelun aihe on vieras 
tai abstrakti. Puhun välillä sujuvammin, mutta välillä puheessani 

on taukoja ja katkoksia. Joskus puhekumppanini yllättyy, kun osaan käyttää 
jotain vaativampaa rakennetta tai vaikkapa suomenkielistä sanontaa. Kun 
puhun paljon, olen huolimaton ja silloin minua ei aina ymmärretä. Jos minulla 
on arkinen ongelma, suomen kielen taitoni riittää sen selvittämiseen.

Osaan etsiä uutta tietoa melko lyhyistä teksteistä. Luen 
esimerkiksi mainoksia, aikatauluja, ruokalistoja ja muutaman 
kappaleen pituisia faktatekstejä. En toki ymmärrä tekstejä koko-
naan, mutta pystyn oppimaan paljon uutta erilaisista teksteistä. 

Minulle parhaiten sopivat tekstit ovat selkokielisiä, eikä niissä käytetä vaativia 
rakenteita

Osaan kieliopin perusasiat, mutta teen vielä paljon virheitä pi-
demmissä ja monimutkaisemmissa rakenteissa. Kirjoitan lyhyesti 
erilaisista arjen teemoista, itsestäni ja minulle tapahtuneista 
asioista. Osaan laatia esimerkiksi hakemuksia ja kirjeitä. Kirjoitan 
välillä hassusti, mutta voit ymmärtää tekstini.

Tunnistan puheenaiheet, jos keskustelu on selkeää. Minulle ei 
tarvitse puhua enää kovin hitaasti, jos aihe on kiinnostava ja 
minulle ennestään tuttu. Toistoa tarvitsen kuitenkin usein ja 
pitkät keskustelut ovat minulle vaikeita. Huomaan, kun keskus-

telun aihe vaihtuu. Voin jo ymmärtää yksinkertaiset asiat selvästä ja normaalilla 
puhenopeudella kerrotusta viestistä.

En tarvitse enää niin paljon apua kuin ennen ja selviän itse 
yksinkertaisista palvelutilanteista esimerkiksi koulussa, pankissa 
ja kaupassa. Osallistun arkiseen keskusteluun, mutta puheenvuo-
roni ovat melko lyhyitä ja perusrakenteissakin on virheitä. Osaan 

puhua nykyhetkestä ja menneestä, kuvata lähipiiriäni ja käyttää puheessani 
arjen perussanastoa.

Ymmärrän lyhyitä tekstejä, kuten pikku-uutisia, esitteitä ja 
pieniä käyttöohjeita, jos ne sisältävät perussanastoa. Osaan etsiä 
itselleni tärkeää tietoa helpoista teksteistä. Osaan joskus päätellä, 
mitä sanat ja rakenteet voisivat tarkoittaa. Ymmärrän lyhyen 

parin kappaleen pituisen tekstin teeman ja muutaman yksityiskohdan, mutta 
lukeminen on hidasta.

Kirjoitan lyhyitä viestejä tutuista aiheista ja käytän yksinkertaisia 
rakenteita. Kirjoitan myös muutamia erilaisia sivulauseita (esi-
merkiksi mutta- ja koska-lauseita) ja tunnen aikamuodot, joiden 
käyttöä harjoittelen teksteissäni.
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Kielenkäyttöni on monipuolista ja tehokasta. Kommunikoin tilanteissa, joissa 
vaaditaan asiantuntemusta esimerkiksi työssä. Yksityiskohtien ymmärtämisessä 
käytän joskus sanakirjaa. 

Kielenkäyttöni on lähes virheetöntä, täsmällistä ja tilanteisiin sopivaa. Käytän 
kieltä missä vain, esimerkiksi asiantuntijatyössä.

Ymmärrän pitkäkestoista puhetta, kuten luentoja koulussa ja 
palavereja töissä. Ymmärrän useimmat uutiset ja keskusteluoh-
jelmat. Elokuvien katsominen ja ymmärtäminen sujuvat. Minua 
ei haittaa, vaikka käyttäisit puhekieltä

Puhun selkeästi ja kerron yksityiskohtaisesti minua kiinnos-
tavista ja tutuista aiheista. Selitän ja perustelen mielipiteeni. 
Vuorovaikutus sujuu. Osallistun keskusteluun ja osaan 
puolustaa näkemyksiäni. Voin osallistua keskusteluun,
 jossa on monta puhujaa.

Kirjoitan selkeitä ja myös yksityiskohtaisia tekstejä minua 
kiinnostavista aiheista. Laadin raportteja tietystä näkökulmasta ja 
kirjoitan sähköpostia koulussa ja työssä. Osaan korostaa aiheen 
merkitystä itselleni.

Luen ajankohtaisia artikkeleita ja raportteja. Ymmärrän 
kirjoittajan mielipiteen ja näkökulman. Pystyn lukemaan 
kaunokirjallisuutta ja käyttämään erilaisia lukutyylejä. Koulussa 
luen oppikirjoja, vaikka se on välillä hidasta ja hankalaa. Pystyn 

opiskelemaan tavoitteellisesti ja itsenäisesti.

Ymmärrän virallista ja epävirallista keskustelua. Selviän työkes-
kusteluista. Parhaiten ymmärrän yleiskieltä, joten nopean ja 
murteellisen puheen kuunteleminen uusista aiheista on vaikeaa. 
Hankalat kohdat voit toistaa tai sanoa toisin sanoin.

Puhun monista aiheista. Kuvailen ja vertailen. Viestintä onnistuu 
tavallisissa keskustelutilanteissa. Joskus puheessani on taukoja 
ja katkoksia, mutta viesti kulkee! Minulla on melko laaja sanava-
rasto ja monipuoliset kielen rakenteet. Virheitäkin teen, mutta ne 

aiheuttavat vain harvoin ymmärtämisongelmia.

Luen melko pitkiä tekstejä sujuvasti, kuten esimerkiksi käyt-
töohjeita, esitteitä ja lehtiartikkeleita. Pitkistä teksteistä jotkin 
yksityiskohdat voivat jäädä epäselviksi. Osaan etsiä tietoja saman 
tekstin eri osista.

Kirjoitan muutaman kappaleen pituisia sujuvia tekstejä. Muistiin-
panojen ja selostusten kirjoittaminen onnistuu. Käytän erilaisia 
sivulauseita ja monipuolista sanastoa. Virheitä teen vaativissa ra-
kenteissa, ja teksteistäni huomaa, että äidinkieleni ei ole suomi.

Puhun ymmärrettävästi ja osaan käyttää melko laajaa 
jokapäiväistä sanastoa. Virheet eivät yleensä haittaa puheeni 
ymmärrettävyyttä. Selviän arkitilanteista itsenäisesti ja osallistun 
epävirallisiin keskusteluihin. Pitkäkestoiset puheenvuorot ja 

abstraktit aiheet ovat hankalia. Käytän puheessani erilaisia kielen rakenteita.

Ymmärrän arkipäiväisiä keskusteluja tutuista aiheista. 
Ymmärrän tärkeimmät asiat pidemmästäkin puheesta, mutta 
osa asioista menee ohitse. Varmista, että olen ymmärtänyt 
puheen sisällön. Nopeaa, puhekielistä, vierasta ja abstraktia 

keskustelua on vaikea seurata.

Ymmärrän yksinkertaisista teksteistä pääasiat ja joitain yksityis-
kohtia. Voin lukea jo pidempiäkin tekstejä, jos olen motivoitunut 
oppimaan aiheesta. Pystyn lukemaan aika nopeasti. Mieluiten 
luen tekstejä, jotka ovat minulle tuttuja tai ajankohtaisia ja jotka 

kiinnostavat minua.

Kirjoitan ymmärrettävästi. Osaan kirjoittaa tekstejä, joissa lauseet 
kytkeytyvät toisiinsa. Kun kirjoitan tututuista aiheista, minulla 
on riittävän monipuolista sanastoa ja rakenteita. Vaativammat 
ja vieraammat kielen rakenteet tuottavat ongelmia. Kirjoitan 

konkreettisista asioista esimerkiksi sähköpostia.

”B1-tasolla  voin  opiskella  ammatillista  perustutkintoa ,
mutta  minun  pitää  olla  erityisen  ahkera  ja  tarvitsen  tukea .

Opettajien  on  hyvä  selkokielistää  materiaalejaan  ja  puhettaan .”
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